
T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı
Tarih: 1.3..11isan...?0Z2
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

9/5/2013 tarihli ve 6475 sayıh Posta Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
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GENEL GEREKÇE

Ülkemizde kitap okuma alışkanlığının düşüklüğünden herkes şikâyet etmekte^
"toplumumuz kitap okumuyor" denilerek yakınılmakta fakat çözüm önerilerine gelince hiçbir
şey yapılmamaktadır. Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO)
verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86'ncı sırada, yoksul Afrika ülkeleriyle
aynı kategoride yer almaktadır. TÜİK'e göre ise Türkiye'de kitap, ihtiyaç listesinin
235'inci sırasında yer almaktadır. Türkiye Eğilimleri Araştırma (TEA) Raporu'na göre
2019'da "kitap okumayanlar %50,9" iken, bu oran "2020 yılında %59,1" (2021) olarak ciddi bir
artış göstermiştir.

Türkiye'de kitap gönderim ücretleri kitap maliyetinden çok daha pahalıdır. Ülkemizde
kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, eğitim ve kültür alanındaki gelişmelere katkı
sağlanması amacıyla, bireysel göndericilerin (gerçek kişilerin) yurtiçinde birbirine
gönderecekleri ve kapsamında sadece kitap bulunan gönderiler için özel indirimli tarife
uygulanması gerekmektedir.

Kitap okumak bir ihtiyaçtır, kültürün, bilginin, edebiyatın ve sanatın Türkiye'nin en ücra
köşesine bile ulaşması açısından kitap gönderim ücretlerinin kanunla düzenlenip özel indirim
uygulanmasına geçilmesi ihtiyacı oluşmuştur. Bu kanunla, kitaplara ulaşmada gönderim
ücretinin yüksek olması sebebiyle zorluk çeken birçok insanımızın kitapla buluşması
sağlanacaktır.
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9/5/2013 TARİHLİ VE 6475 SAYILI POSTA HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPİLMASİNA DAİR KANUN TEKLİFİM

MADDE 1- 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İçeriği sadece kitaplardan oluşan posta kargoları, posta kolileri ve kargolar için belirlenecek
tarife normal tarifeden en az %50 oranında indirimli olarak belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayım tarihinde Yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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